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Rezumat
„Euroins Insurance Group“ АD (ЕIG, Societatea, Compania - mamă) este unul dintre cei mai mari asiguratori care
activează pe piaţa asigurărilor din Europa Centrală şi Europa de Sud-Est. EIG este o companie înfiinţată la sfârşitul
anului 2007, fiind societate – fiică, deţinută în proporţie de sută la sută de către societatea „Eurohold Bulgaria”
АD. Scopul principal este ca EIG să realizeze o concentrare maximă a business-ului de asigurări al holdingului.
Societatea este focusată asupra asigurării unui set complet de produse de asigurare din domeniul asigurărilor
generale, asigurărilor de sănătate şi asigurărilor de viaţă.
Grupul operează în zece state şi deţine peste 8% din ponderea pieţei din Bulgaria, România şi Macedonia. În
cursul anului 2014, EIG şi-a început activitatea şi în Grecia, conform prevederilor Directivei pentru libera prestare
de servicii în Uniunea Europeană, prin intermediul uneia dintre societăţile sale fiică din Bulgaria. Spre sfârşitul
anului 2018, proiectul privind reorganizarea şi prezenţa grupului pe piaţa grecească, printr-o sucursală înregistrată
de pe lângă asigurator, a fost finalizat. La data redactării prezentului raport, sucursala din Republica Grecia este în
proces de înregistrare a business-ului.
Din momentul înfiinţării şi până în prezent, EIG îşi extinde în continuare activitatea, achiziţionând noi companii de
asigurări atât în Bulgaria, cât şi în România, Macedonia de Nord şi în Ucraina. Grupul operează în şapte state
europene, având o pondere de peste 8% din piaţa Bulgariei, României şi Macedoniei. După achiziţiile care au fost
finalizate în anul 2018, EIG deja prezentă pe 10 pieţe internaţionale: a Bulgariei, României, Macedoniei, Ucrainei,
Georgiei, Rusiei, Greciei, Spaniei, Poloniei şi Italiei, având libertatea şi dreptul la libera prestare de servicii. Grupul
are peste 4 milioane de clienţi şi peste 1500 de angajaţi, iar primele brute de asigurare în anul 2018 se cifrează la
suma de 643 milioane de leva.
Rezultatele din activitatea grupului:
Estimările la 31 decembrie 2018 arată că EIG a realizat:
• venit brut din prime de asigurare – 643 milioane de euro;
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• volumul de prime brute a crescut cu peste 13 %, în comparaţie cu perioada anterioară, când a fost 383 milioane
de leva.
• volumul daunelor achitate înregistrează o creştere faţă de anul 2017, cu 3.1 puncte, adică până la 62.6%;
• profitul după achitarea impozitelor, este în valoarea de 9.9 milioane de leva;
• cheltuielile administrative consolidate au crescut cu 24.9% faţă de anul precedent, în timp ce cota cheltuielilor
administrative se modifică cu doar 0.4%; cu 4.5 puncte a crescut rata combinată, dar cea mai esenţială modificare se
observă la cheltuielile pentru achiziţionări – de la 22.4% în 2017, la 26.6% în 2018.
Gestionarea capitalului
La 31 decembrie 2018, Grupul dispune de următoarele capitaluri, legate de cerinţele privind solvabilitatea:
• Acoperirea cerinţei de capital de solvabilitate este de 171.86%.
• Acoperirea cerinţei minime de capital este de - 369.11%.
Una dintre politicile principale ale Grupului este să menţină nivele stabile legate de cerinţa de capital de
solvabilitate, si de cerinţa minimă de capital. Buna prezentare a Grupului în anul 2018, precum şi poziţia puternică
din punctul de vedere al capitalului, au fost confirmate şi de indicatorii prudenţiali legati de Regimul de
Solvabilitate II. Datorita acestei poziţii stabile şi a tendinţelor pozitive în cadrul grupului EIG legate de
managementul capitalurilor, urmărindu-se strict principiile „investitorului rezonabil“, a fost obţinut un echilibru
optim între resurse, cerinţe şi rentabilitate.
Sistemul de management
Sistemul de management al grupului EIG este elaborat în conformitate cu cerinţele legislaţiei europene şi necesită
respectarea acesteia.
• Directiva 2009/138/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 25 noiembrie 2009.
• Regulamentul delegat (UE) 2015/35 al Comisiei din 10 octombrie 2014 de completare a Directivei
2009/138/CЕ a Parlamentului European.
• Codul asigurărilor (CA).
• EIOPA - BoS 14/253 – îndrumări privind sistemul de management.
• Alte documente referitoare la activitatea societăţilor de asigurări.
Sistemul de management al grupului de asigurări este conceput astfel încât, ia în considerare natura,
complexitatea activităţii şi volumul acesteia. Acesta se aplică într-un mod armonizat şi consecvent în cadrul
Grupului, fiind supus unor evaluări periodice de către organul de conducere.
Din cauza schimbărilor de natură structurală făcute în cursul anului 2018, în anul 2019 sistemul va fi obiectul unui
studiu aprofundat asupra practicilor şi politicilor companiei, în vederea identificării unor alternative pentru
creşterea eficienţei controlului intern şi a sistemului în general.
Profilul de risc
Unul dintre scopurile principale ale sistemului de management al riscului implementat în EIG, este să acorde
sprijin şi altor părţi interesate de realizarea unor scopuri strategice, legate de eficienţa şi performanţa
operaţiunilor, de aplicarea actelor normative şi a cerinţelor regulatorice, de fiabilitatea rapoartelor financiare ale
grupului. Ca o parte integrantă a business-ului său, EIG efectuează propriile sale evaluări asupra riscurilor şi
solvabilităţii.
Evaluarea riscurilor include:
• calcularea cerinţei de capital de solvabilitate, de cuantumul cerinţei minime, prevazute de lege;
• controlul asupra respectării cerinţei si acoperirii capitalului de solvabilitate si a cerinţei de capitalul minim şi
cuntumului rezervelor tehnice;
• gradul de deviere al profilului de risc – deviere de la cerinţele privind nivelul capitalurilor legate de solvabilitate, sub graniţa de
risc , respectându-se un interval rezonabil de 99,5% pe o perioadă de un an.
Ratingul
În anul 2018, Fitch Ratings a confirmat ratingul conferit în 2017 societăţilor Eurohold Bulgaria şi Euroins România,
şi anume - Long-Term Default Rating “B” pentru Eurohold Bulgaria, având o perspectivă stabilă, şi Insurer
Financial Strength Rating “BB-” pentru Euroins România, cu perspectivă stabilă. Făcând parte din acelaşi proces,
Fitch Ratings a avut în vedere faptul că Euroins România şi Euroins Bulgaria sunt componente relevante ale
Eurohold Bulgaria şi a conferit societăţii Euroins Bulgaria Insurer Financial Strength Rating “BB-” cu perspectivă
stabilă. De asemenea, în decembrie 2018, acelaşi rating a fost conferit şi societăţii EIG Re, ceea ce a reflectat
importanţa strategică aşteptată a societăţii EIG Re, ca un reasigurator intern al Euroins Insurance Group.
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Obiectivele principale pe care şi-le propune EIG:
Ca un grup lider din domeniul asigurărilor din Bulgaria, EIG îşi dezvoltă în continuare activitatea în Europa
Centrală şi de Sud-Est. Obiectivul principal al EIG este ca prin societăţile sale fiică să atingă o cotă de 10% din
piaţa de asigurări generale din regiunea Balcanilor, dezvoltând în paralel şi activitatea desfăşurată în Europa
Centrală (în Polonia şi Cehia), în zona Mediteraneană, în Ucraina, Rusia şi Georgia.
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